
Som vores konstruktør bliver du en vigtig 
del af en international udviklingsafdeling 
på 20 personer. 

Hjort Knudsen skaber kommercielt design. 
Produkthovedgrupperne er komfortstole, 
sofaer, og senge og omdrejningspunk-
tet er god komfort kombineret med et 
lækkert tidsvarende design. Vores pro-
dukter har ofte tekniske funktioner, f.eks. 
recliner-ryg og indbygget fodskammel. 
Vi er særdeles innovative i branchen og 
er indehaver af adskillige patenter på 
avancerede tekniske løsninger.

Vi forestiller os dine kvalifikationer og 
kompetencer således: 
Du har en baggrund som f.eks. teknisk 
designer eller evt. assistent og nogle års 
erfaring, helst fra lignende stilling. Du er 
meget trænet i at tegne i 3D programmer 
som f.eks. Solid Works eller lignede og kan 
påtage dig at præsentere produktudvik-
lingsideer og ønsker mht. bløde møbler 
– polstermøbler.
Du kan arbejde med eksisterende pro-
duktplatforme helt ned til enkelt kompo-
nent niveau og videreudvikle fra disse og 
du kan også være med på nytænkning. 
Du taler og skriver engelsk ok. 

Arbejdsopgaverne: 
Dine arbejdsopgaver bliver en bred vifte 
indenfor konstruktions/designopgaver, fra 
små detaljer til hele møbler. 

Som person er du både detaljeorienteret 
samt kan gribe en mere overordnet ide. 
Du er pligtopfyldende, dedikeret og kan 
overholde deadlines. Du er positiv og har 
lyst til et job, hvor 8.00-16.00 rytmen sus-
penderes i koncentrerede dage.  

Arbejdet foregår overordnet i tæt samar-
bejde med et iderigt team, som ved hvad 
der rører sig på de forskellige markeder, 
samt erfarne konstruktører. Du bliver 
således en del af en dynamisk virksom-
hedskultur med en engageret flok kolle-
gaer, som holder af at skabe attraktive og 
salgbare komfort møbler.  

Du må påregne ca. 15-20 rejsedage om 
året. 

Løn efter kvalifikationer og kompetencer.  

For information: ellen@hjortknudsen.dk,  
tlf: 7525 0244, tlf. direkte: 7698 5694

Ansøgning sendes senest d. 5 dec. til: 
job@hjortknudsen.dk
mærket: konstruktør 

Konstruktør/designer til Hjort Knudsens  
produktudviklingsafdeling

Hjort Knudsen A/S
Dansk familieejet møbelproducent, som sælger BtB til detailkæder 
i mange Nordeuropæiske lande samt USA. En International 
virksomhed hvor 2400 medarbejdere arbejder på Hjort Knudsen 
fabrikker i Polen, Ukraine, England og Indien samt på salgskontorer 
i flere lande. 

www.hjortknudsen.dk
www.skagenbeds.com

Stabelhøjvej 1, Lyne
DK-6880 Tarm
Tlf: +45 7525 0244


